
                                         

 

                                                 ATA Nº.005/22 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE MARÇO DE 2022 

 

      Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois as dezenove 

horas, na sala de sessões, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de 

Vereadores de Chiapetta, Estado do Rio Grande do Sul, sob a Presidência do 

Vereador Aldair Clovis Maron, com a presença dos seguintes edis: Enio Alberto 

Delatorre; Gabriel Guilhon Kovalski; Giovane Soares Rozin; João Carlos 

Antenoff;  Joel Pires Corrêa; Jonatan Cristiano Kuhn; Mario Maçalai e 

Valdir Declero de Lima, invocando a proteção de Deus o  Sr. Presidente declarou 

aberta a sessão e de imediato procedeu-se a Oração de São Francisco de Assis a 

leitura Bíblica ficou a cargo do Vereador Joel Pires Corrêa, dando continuidade foi 

feito um relato das correspondências expedidas e recebidas, logo após foram 

aprovadas por unanimidade as ATAS nº 003 de 22 de fevereiro de 2022 e 004 de 

28 de fevereiro de 2022, em prosseguimento o senhor Presidente convidou o 

Secretário de Finanças Romildo José Feyh e a Contadora Marcia Eickhoff Pires, 

para fazerem a apresentação e demonstração do Relatório de Avaliação das Metas 

Fiscais do 3º quadrimestre de 2021, em cumprimento ao estabelecido no § 4º do 

art, 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, dando continuidade passou-se para a 

ordem do dia onde foram analisados os seguintes projetos de lei oriundos do Poder 

Executivo Municipal, Projeto de Lei nº 024/22  de 11 de março de 2022, que 

“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras 

providências”. Projeto de Lei nº 025/22 de 11 de março de 2022, que “Autoriza a 

abertura de crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. 

Projeto de Lei nº 026/22 de 11 de março de 2022, que “Autoriza a abertura de 

crédito especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Projeto de Lei 

nº 027/22 de 11 de março de 2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

efetuar contratações temporárias de excepcional interesse público, e dá outras 

providências”. Projeto de Lei nº 028/22 de 11 de março de 2022, que “Altera 

coeficiente da tabela do §1º do artigo 21 e acrescenta o §3º, no art. 37da Lei 

Municipal nº 922/17, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece o Plano de 

Carreira do Magistério Público do Município de Chiapetta, institui o respectivo 

Quadro de Cargos e Funções, e dá outras providências”. Matérias aprovadas por 

unanimidade. Também foram analisadas as seguintes proposições: Proposição nº 

007/22 de autoria do Vereador Enio Alberto Delatorre, que “Sugere que o Poder 

Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a colocação de um 

bebedouro de água no Ginásio Municipal de Esportes, para os treinamentos 

principalmente das escolinhas, e também faça a instalação de um sistema de 

circulação de ar, exaustores ou circuladores de ar, para amenizar o calor no verão”. 



Matéria aprovada por unanimidade. Proposição nº 008/22 de autoria do Vereador 

Gabriel Guilhon Kovalski, que “Sugere que o Poder Executivo REDUZA os 

valores cobrados a título de Contribuição de Iluminação Pública (Lei Municipal nº 

344/2003), proporcionalmente à economia gerada pela instalação de luzes de LED 

no Município, de modo a beneficiar a comunidade em geral, sobretudo diante dos 

altos índices inflacionários vigentes”. Matéria aprovada por unanimidade. 

Proposição nº 009/22 de autoria do Vereador Gabriel Guilhon Kovalski, que 

“Sugere que o Poder Executivo institua um programa de incentivo a colocação de 

câmeras de segurança pelos munícipes, concedendo-lhes benefícios fiscais ou 

incentivos (desconto de imposto, auxilio em mão de obra, etc.), desde que tais 

aparelhos tenham foco/alcance para áreas públicas ou comunitárias (passeios, 

ruas/estradas e similares)”. Matéria aprovada com quatro votos favoráveis, dois 

contrários dos Vereadores Joel Pires Corrêa e Valdir Declero de Lima e uma 

abstenção do Vereador Jonatan Cristiano Kuhn. No período das Explicações 

Pessoais, O Giovane Soares Rozin desejou uma boa semana a todos e pediu para 

os colegas acalmarem um pouco os ânimos. O Ver. João Carlos Antenoff  

algumas colocações do valor que o município recebeu da Defesa Civil em torno de 

quatrocentos e cinquenta cestas básicas que vai ser distribuída aos pequenos 

agricultores atingidos pela estiagem no município, e citou que até no primeiro 

momento ele achou que seria uma coisa demais para o município de Chiapetta,  

que não teria  agricultores que pudessem serem beneficiados e naquele dia ele via 

que a situação não era tão boa mesmo que tem bastante agricultores necessitando, e 

estas cestas básicas iriam ser distribuídas para cento e cinquenta famílias de 

agricultores, em seguida frisou complementando em relação as câmeras ele 

entendeu o projeto a questão era que o custo para o município se for colocadas em 

todas as ruas tornaria meio inviável, mas com ajuda da iniciativa privada possa que 

o município cubra todas as ruas de câmeras, e citou que na Rua Carvi onde tem 

berçário, tem uma câmera e essa câmera pegou só de um lado ali, citando que nesta 

rua tinha acontecido a poucos dias o pessoal dentro do pátio colocando veneno 

para matar os cachorros, gatos dos residentes da Rua Carvi e se tivesse mais 

câmeras ai certamente pegariam a pessoa que largou o veneno, e solicitou para que 

fosse enviado um oficio para o Secretário de Obras elogiando as estradas do 

município de Chiapetta, porque quando ele vai para outros municípios aqui da 

região ele vê a diferença é muito grande, e salientou que a nossa Secretaria de 

Obras está fazendo um bom trabalho, citou também que estavam iniciando uma 

troca de estrada lá na comunidade de Nova Conquista onde vai ser construído um 

grande empreendimento de um agricultor, e que ele sabia que hoje o município 

ajuda nestes investimentos, porque ali vai trazer uma maior arrecadação para o 

município, vai trazer uma melhor renda para esse agricultores, então neste sentido 

o município vem incentivando e está se fazendo esta troca de estrada fechando uma  

e reabrindo outra para que esse empreendimento aconteça, e além do mais tem essa 

preocupação com o baixo índice de dinheiro citando que as agencias bancarias de 



todo o Brasil, do Estado tem para investimento na área da agricultura, bastante 

agricultores estão querendo investir na área de irrigação, na área de correção do 

solo e o governo federal a princípio vem retardando a liberação destes recursos. O 

Ver. Joel Pires Corrêa frisou que iria falar um pouco do esporte e que lembrava 

que o Vereador Enio falava antes que tinha que priorizar as categorias de base e 

incentivar mais as crianças, e hoje estamos vendo e inclusive agora iriam participar  

do campeonato gaúcho sub-17 o nosso município ser representado ai no Rio 

Grande, no Estado inteiro, então para todos nós é uma satisfação, frisou também 

com relação as câmeras que tinha sido falado com o Vereador Enio de botar na 

frente do ginásio e citou que tinham um projeto que eles iria fazer no começo do 

ano mas talvez tivesse feito quem sabe tinha resolvido muitos problemas e já tinha 

um projeto para implantar no ginásio já para o próximo campeonato, frisou 

também que era um feito muito grande para o esporte de Chiapetta, onde vem 

sendo valorizado a região inteira vem assistir os nossos campeonatos e não é 

porque deu esse probleminha nesse campeonato que iria cair o nível irão continuar 

fazendo e trazendo mais gente para o nosso município, citando que vem jogadores 

importantes que jogam em toda a região da categoria ouro, prata vem jogar aqui no 

nosso município isso é muito bom, frisou também que iriam dar uma reforçada na 

nossa segurança para não dar mais problemas, então eles estão inovando o esporte, 

e o esporte é o principal, onde você pode seguir uma carreira, onde já tem vários 

guri que já estão se destacando inclusive nos municípios de fora já jogando em 

clubes e daqui um ano ou dois teremos muitos atletas aqui de nosso município 

representando ai fora e isso que é o importante. O Ver. Jonatan Cristiano Kuhn 

agradeceu a todos e desejou uma semana feliz a todos.  O Ver. Mario Maçalai 

frisou que o esporte é a coisa mais bonita e necessária que existe para o ser  

humano temos que valorizar frisando que sempre ajudou com recursos que é de 

suma importância para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para todos 

não interessa a idade, o esporte é saúde, e citou um exemplo teve a taça ciranda de 

futebol acima de trinta anos a onde a gurizada lá do Inhacorá lhe procurou para 

pagar a inscrição para eles colocarem um time e ele falou que podiam contar com 

ele para pagar a inscrição e ai formaram o time e botaram o nome do mercado, 

pegaram jogadores também de Chiapetta e a até de Três de Maio e ai ficaram 

campeão, frisou também referente ao nosso campeonato municipal que teve 

problemas, sangue quente, mas faz parte e ele acreditava que para o próximo ano 

essas coisa não aconteçam, então eles não precisamos colocar times mas se puder 

eles irão ajudar de uma maneira ou de outra no esporte, frisou também a respeito 

do que o Vereador Antenoff tinha frisado que estava vindo da Defesa Civil e que 

realmente a pequena propriedade que é a grande prejudicada, porque o pequeno 

produtor muitos que ele tinha falado não financiou no banco, não tinham seguro, 

tinham um recurso próprio e teve a troca-troca no adubo, na semente, no insumo e 

está ai o prejuízo então é justo isso vem num momento bom estas cestas básicas e 

que temos que defender sempre os agricultores a pequena propriedade, temos que 



manter o homem no campo que estão lá produzindo alimentos que vem na mesa de 

todos os gaúchos, de todos os brasileiros, então o Governo Federal deverá dar mais 

incentivos, e citou a estiagem que aconteceu ai na nossa região mais da metade do 

Rio Grande, citou também que a previsão do ano passado foi colhido vinte milhões 

de toneladas de soja e esse ano aumentou as áreas e irá dar cinquenta por cento 

menos de nove e meio a dez milhões de toneladas, então o prejuízo é muito grande 

para o Estado, para o País, para os municípios isso vai refletir no futuro, 

mencionou também que ele tinha eu ficado ausente estava licenciado no mês de 

fevereiro assumiu no seu lugar o Alemão Chagas e nesse período veio um projeto 

do Executivo aumentando a reposição dos salários do Conselho Tutelar, no mês de 

janeiro e ele tinha consultado vários municípios e citou que o Conselho Tutelar do 

município de Chiapetta era um dos piores salários do estado do Rio Grande do Sul 

ganhavam mal e tem pessoas competentes trabalhando lá, então parabenizou o 

Prefeito que concedeu esse aumento para os Conselheiros Tutelares. O Ver. 

Valdir Declero de Lima solicitou ao Presidente da Casa para se abster de falar os 

cinco minutos e deixou reservado os três minutos de Líder da Bancada e membro 

da mesa se precisar fazer pronunciamento. O Ver. Enio Alberto Delatorre 

abdicou deste espaço. O Ver. Gabriel Guilhon Kovalski  de início aproveitou o 

embalo da fala para fazer um breve esclarecimento mais uma vez sobre a 

proposição e deixou bem claro que em nenhum momento ele propôs que o 

município comprasse as câmeras ou doasse elas a particulares tão pouco fez 

afirmação que deveria ser feito desconto fiscal apenas citou como exemplo, foi 

muito claro na proposição ao dizer sobre conceção de benefícios fiscais ou 

incentivos e ai ele simplificou com auxílio da mão de obras etc.. então salientou 

que seja sempre de suma importância que os colegas se atentem bem a proposição, 

e caso queiram algum esclarecimento ele sempre estará à disposição para fazê-lo, 

para que não aja qualquer tipo de distorção ou desvio de foco sobre o teor da 

proposição e que era muito claro que talvez o município não tenha a capacidade 

econômica de cobrir a cidade inteira com câmeras, mas daqui a pouco se prevendo 

alguma espécie de incentivo de um particular é bem possível que essa pessoa se 

estimule a colocar como é no caso como vem acontecendo com relação ao projeto 

da calçada legal, talvez a pessoa não se estimule de dar uma ajeitada na calçada, e 

ai vem o município promovendo uma lei que prevê um incentivo que é a concessão 

de mão de obra, a pessoa diz opa agora vou fazer é uma parceria, então ele achava 

que quanto a isso estava muito claro até se mencionou que alguém votou contra de 

alguns casos específicos como foi o caso do caminhão do Pius, que não teve 

resolução, mas se estivesse câmeras daquele local ali bem próximo que aconteceu 

aquele evento acreditava ele que teria se conseguido identificar quem teria feito 

aquilo, em aparte ao Vereador Enio que frisou nesse caso do Pius, teve câmeras 

particulares que não autorizaram a imagem e talvez estas que se forem colocadas 

com apoio da prefeitura de assinar um termo se precisar ela estaria autorizada a dar 

a imagem, de volta ao Vereador Gabriel que frisou tudo bem Vereador até ele não 



tinha conhecimento disso mas frisou que em casos como este a justiça tem o poder 

de requisitar estas câmeras e a pessoa é obrigada a conceder para o judiciário para 

esclarecer se teve algum fato, ainda mais criminoso, então se o Delegado, 

Promotor requisitar ele vai lá e busca sem problema nenhum, e que era uma pena 

que o pessoal não tenha colaborado, frisou na questão das câmeras que era claro 

não iriam botar câmeras no município inteiro parece o BBB não, esse tipo de 

câmeras ela é solicitada para requisitar quando tiver um fundamento, alguma 

justificativa relevante, não é para alguém que tiver passando aqui, passando ali, é 

em casos mais complexos se teve uma questão criminosa, alguma questão desse 

tipo, inclusive tinha certeza que quanto mais câmeras no município muitos crimes 

seriam desvendados citando problemas sérios que temos com furtos e roubos, 

muitas vezes tráficos de drogas vendendo as escondidas, talvez mais câmeras nos 

locais iria facilitar a investigação destes casos, foi bem colocado aqui também 

sobre os espaços públicos, sobre a importância de se colocar câmeras no ginásio 

ele achava que seria interessante também, que pegaria a rua das proximidades, ele 

propôs que fosse colocado câmeras nas creches, não para ficar fiscalizando os 

professores, mas se tiver algum problema como aconteceu de uma criança ser 

mordida voltou roxa para casa, esse tipo de coisa por isso foi aprovada essa 

proposição no ginásio também se acontece um crime, se alguém dá uma facada em 

outro é um caso que poderia ter virado processo se tivesse uma câmera mas não 

virou, e por fim já finalizando fez a última observação solicitando que sempre que 

possível o regimento seja o máximo cumprido se dirigindo ao Presidente, porque 

assim é a posição  eventual a um pedido em relação a uma matéria, não pode se 

prever tem  que respeitar e observar o regimento é ele que determina, não pode por 

algum motivo qualquer que não tem nada a ver com interesse público é o 

regimento que tem que ser observado, então ele pediu o respeito ao regimento 

citando que o presidente pode muito, mas não pode tudo condenando a última 

intervenção do Vereador em relação a sua pessoa uma questão duramente pessoal 

despropositada, desproporcional com todo o respeito desrespeitosa fazendo 

menção a familiar seu a sua profissão, e ele tinha o espaço próprio para falar de 

praxe o Ita leu justificativa em plenário, automaticamente é de praxe o proponente 

se manifestar, então ele fez esses votos de repudio respeitosamente. O Presidente 

da Casa Vereador Aldair Clovis Maron para encerar ele também concordava 

com o Vereador, mas que começasse por parte do Vereador de respeitar os outros 

Vereadores, e frisou que a intenção nesta casa é de continuar com a maior 

harmonia depende de Vossa Excelência. O presidente reservou os três minutos do 

líder da bancada Valdir Delereo de Lima, que frisou a respeito da proposição do 

Vereador Gabriel e que não sabia se tinha sido ele que redigiu ou foi feita mal 

feita, que se contradiz de dizer que não está pedindo nada para o município 

coloque alguma coisa nas câmeras  e o Vereador pede desconto de imposto ou 

auxílio de mão de obra isso não é onerar os cofres públicos?  e o Vereador vem 

atacar o pessoal do ginásio com isso, com aquilo, boa noite Vereador pela sua 



educação, quem teme corre. E para finalizar o senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e convidou para a próxima sessão do mês de Março no dia 28 ás 

19:00 horas. E nada mais havendo a ser tratado encerrou-se a presente sessão, e eu 

Itacir Valdes Bertasso, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será 

assinada pelo Senhor Presidente e demais Vereadores presentes.     

 


